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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, ঢাকা িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

১ ইনিউট, ২ িরসাচ  সার চা। ‘সাক সািহত রার-২০১৯’ এেশ পদক-২০১৯, াধীনতা পদক-২০১৯,কমনওেয়লথ িডিজটাল
হলথ রার’ অজন। Social Science Research Grants চা, িপেথােফারা নামক শবাল থেক ােনািফার আিবার,
‘অড ার অব িদ রাইিজং সান’ জাপােনর সেব া রাীয় সাননা এবং ‘জয়ল সাননা-২০১৯’ লাভ, জীবন রাকারী নন াকেটিরয়া
Staphylococcus hominis MBL_AB63 আিবার, েরােসগেলেবল SNP মাকার পিত উাবন, ড রাগীেদর
জ এলোমেবােপস নামক ওধ আিবার, ‘আউট ািডং করপাস িথিসস অাওয়াড ’ লাভ, রহাম অেফাড  এ কামিজ অনলাইন
চািয়নিশপ, সেক এিডশন-এ চািয়ন, ওয়া এিসয়ান কস কিশন-এ া এাওয়াড  অজন, আরিব াবাল চােল বাংলােদশ
এ চািয়ন, ইউনাইেটড এিশয়ান িডেবং কিশন এ সিম ফাইনািল ও টপ িকার িনব ািচত, কেটইন অিলিয়াড বাংলােদশ (ই-
গভেন  কাটাগির) ত িবজয়ী, কেটইন অিলিয়াড বাংলােদশ (আইেডি াইেভিস কাটাগির) ত িবজয়ী, বাংলােদশ াউটস-এ
‘িসেড এাওয়াড ’, ৬৫ টিলেমিডিসন সবা দান, International Collegiate Programming Contest এ
চািয়ন,  44th  Annual  World  Finals  of  the  International  Collegiate  Programming
Contest-2020 মো, রািশয়ােত ৩৩তম অজন কের।কেরানা ভাইরাস িনণ েয়র জ বােয়ালিজকাল হাজাড  এানালাইিসস এবং
হথ িরসাচ  াবেরটির িতা ও সবার কািভড-১৯ সনাের জ ২৩,৮৩৬  কািভট-১৯ ননা পরীা, অভরীন ১,১৪৪ কািভড-
১৯ ননা পরীা স, ীণ হাউজ াপন, ‘লািন ং ােনজেম িসেম (এলএমএস)’ চা, Loss Recovery Plan ণয়ন,
িশাথেদর ফরম রণ, সা িফেকট, মাকশীট উোলন, িা িশাথেদর াংক একাউসহ অা ত রণ, িশক কম কতা ও
কম চারীেদর বাসা বরাের আেবদন সংা অনলাইন সফটওয়ার ণয়ন, মাইোিফেশর ইেমজ সংা-২৭২১৫৫, মাইোিফের ইেমজ
সংা-১৪,৯২,৬১৪, ২০১ িপএইচিড, ৩৮৯ এমিফল অিভসভ িডিজটাইেজশন, আগরতলা ষড়য মামলা িসিডংস, এিশয়াক
সাসাইর ১৫৬ কনেট, জান াল ও া সংহ ৩০%, পািলিপ ৩৬৭৪৬ া, অতািনক আজ মাক-২ ােনর মােম রয়ার
ক ও দিনক পিকাসহ িডিজটাইেজশন।

সমা এবং চােলসহ:

িবিবালয়  একােডিমক  ভবন,  শাসিনক  ভবন  ও  হল  ান  তা  রীকরণ;  িবিবালেয়র  কাােসর  পিরিধর  সীমাবতার  কারেণ
দখলত কাাস অবকরণ; ঢাকা িবিবালয় ২য় কাাস াপেনর জ ব াচেল ৫১.৯৯ একর জিম অবকরণ ও ব াচেল আরও
৫০ একর জিম য়; িশা ও গেবষণা ে অল আিথ ক বরাের ষম বন; িশক ও কম কতােদর পশাগত দতা ির জ
দশীয় ও আজািতক িশণ িবধার বাকরণ; গেবষণার ে অপয া েযাগ-িবধা ও বািনক গেবষণায় চািহদা অযায়ী
উপকরণ  সরবরােহর  সীমাবতা  রীকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

“ঢাকা িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন” শীষ ক ক, “ঢাকা িবিবালেয়র শত বষ িত ও মহান াধীনতার বণ জয়ী উদযাপন
উপলে মল চের সেনাির মেম াপন” শীষ ক ক; ঢাকা িবিবালেয়র রাতন ভবন সেহর সংার সংরণ ও সৗয করণ
ক; ৪৭২৮৩.০০ ল টাকা য় ‘‘কাপািস িবিং অব ইউিনভািসজ ইন বাংলােদশ  ােমাট ইথ এারিওনারশীপ’’ শীষ ক
ক;

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১১ ধানমী ণ পদক, ৪০ িমতেমা, ৩০ MUFJ F, ৩৫ াতেকার ােলল ও ১৮৭৫ সাধারণ ি অজন,
১০০ ণ পদক দান ও ১০ া ফা গঠন। ২ াবেরটির ISO সনদ াি; NST ফেলাশীপ; Research
Station,  এািনেমল  হাউজ  ও  বখী  াবেরটরী  াপন;  সৗর/ালািন  ট  ও  গেবষণা  াব  াপন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, ঢাকা িবিবালয়

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২২  সােলর  ন  মােসর  ১৫  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ মানবসদ তিরর লে টকসই উয়ন লমাা অজন ও চথ  িশিবব উপেযাগী িবিবালয় িবিনম াণ
(Transforming  the  University  compatible  with  4IR  and  achieving  SDGs  to
develop skilled human resources.)।

১.২ অিভল (Mission)
িবিবালেয়র  উিশার  ণগতমান  ি,  ােয়ািগক  ও  ি  িভিক  িশা,  েগাপেযাগী  িশা  অবকাঠােমার  অিধকতর
সসারণ, বিহ :িবের সােথ যাগােযাগ াপন, জাতীয় ও আজািতক পয ােয় গেবষণা সহেযািগতা ও গেবষণা কায ম সসারেণর
মােম দ, িশিত ও উত মানব সদ ি কের জাতীয় ল অজেন অবদান রাখা ও আজািতক পয ােয় সহায়ক িমকা
পালন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. ভৗত ও গেবষণা অবকাঠােমা উয়েনর মােম পঠন-পাঠন ও আজািতক মােনর গেবষণার অিধকতর েযাগ-িবধা
ি
২. িবিবালয় িশা বাপনায় ণগত মান উয়ন
৩. িশা ও শাসিনক বাপনায় অনলাইন কায ম সসারণ
৪. আজািতক মােনর িবিবালয় ও গেবষণা িতােনর সােথ কায কর সমেঝাতা ও সহেযািগতা ির মােম
Academic  Exchange  Program  ও  গেবষণা  সসারণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  েগাপেযাগী  মানব সদ তির  এবং েয়াজন িভিক (Need-based) িশার লে  বাবসত ,  ম ও
দীঘ  ময়ািদ িনিদ  একােডিমক পিরকনা ণয়ন ও তা’ বাবায়েনর পদেপ হণ করা
২. SDGs অজন ও চথ  িশিববেক সামেন রেখ িশকেদর গােপােযাগী িশণ, িশা ও গেবষণা উপকরণ দান
করা
৩.  নন  ান  জন  ও  েয়ােগর    আেরা  সসারেণর  লে  ইাি-একােডিময়ার  (সরকারী,  বসরকাির  ও
আজািতক) মে সমেঝাতা ও সহেযািগতা কায ম আরও জারদার করা
৪. কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েন আইসহ গােপােযাগী িশণ দান করা
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িপএইচিড িডি দান ির হার সংা ৯১ ১১৫ ৮০ ৮০ ৮০ িবিবালয় কপ একােডিমক কাউিল

এমিফল িডি দান ির হার সংা ৫০ ৯৫ ৬০ ৬০ ৬০ িবিবালয় কপ একােডিমক কাউিল

এম.এস িডি দান ির হার সংা ২৮৭ ৪৫৩ ৪৬০ ৪৭০ ৪৮০ িবিবালয় কপ পরীা িনয়েকর দর

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর সংা িশাথ ভিতর সংা সংা ৫ ১৭ ৩০ ৩৫ ৪০ িবিবালয় কপ ও মণালয় িবিবালয় কপ

বব লারশীপ অজন ির হার সংা‘ ৪০ ১৯ ৪০ ৪০ ৪০ িবিবালয় কপ ও িবিবালয় মরী কিমশন শাসন-৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:৫৭ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:৫৭ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ভৗত ও
গেবষণা
অবকাঠােমা
উয়েনর
মােম পঠন-
পাঠন ও
আজািতক
মােনর গেবষণার
অিধকতর
েযাগ-িবধা
ি

২৩

[১.১] িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণা

[১.১.১] িপএইচিড িডি দান সমি সংা ৩ ৯১ ১১৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮০

[১.১.২] এমিফল িডি দান সমি সংা ৩ ৫০ ৯৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০

[১.১.৩] সািদত/সমা গেবষণা
(িনজ, সরকারী, বসরকাির ও িবেদশী
সংার অথ ায়েন পিরচািলত গেবষণা
ক)

সমি সংা ১ ২৩০ ১৯৮ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২০০ ২০০

[১.১.৪] ািবত/অেমািদত ােট সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ১ ১ ১ ৫ ৫

[১.১.৫] বািনক ননা িবেষণ সমি সংা ১ ০ ০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ১০০০ ১০০০

[১.২] গেবষণা/কাশনা
িতেবদন কাশ

[১.২.১] গেবষণা/কাশনা/ডেম চক
(Plagiarism)

সমি সংা ৩ ০ ১১৩০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৮০০০ ৮০০০

[১.২.২] সািদত/সমা কাশনা
(িপয়ার িরিভউত দশী, িবেদশী
সামিয়কীেত কািশত ব, কািশত
িপয়ার িরিভউত সামিয়কী, কািশত
ব, কািশত বই, কািশত
ইেলকিনক সামিয়কী/বই, Scopus
Indexed Journal, কািশত
অা)

সমি সংা ২ ৩৩৮ ৪৩১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

[১.২.৩] গেবষকেদর গেবষণাকম  বই
আকাের কাশ

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.২.৪] গেবষণা সহায়তা ি দান সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[১.৩] গেবষণা
মলা/দশ নী/কািরয়ার
ফিেবল

[১.৩.১] গেবষণা
মলা/দশ নী/কািরয়ার ফিেবল
আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.৪]
িবিবালয়সেহ
গেবষণাগার/সার,
ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব
াপন/সসারণ

[১.৪.১] াব/গেবষণা যপািত য় সমি সংা ২ ০ ২২৭ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:৫৭ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৪.২] ািপত/সসািরত
গেবষণাগার/সার/ইেনােভশন াব.

সমি সংা ১ ১৩ ২০ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[১.৪.৩] ািপত/ আিনকায়নত
কিউটার াব

সমি সংা ০.৫ ১১ ২০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৫]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৫.১] িনিম ত/বিধ ত একােডিমক ভবন সমি বগ িমটার ১ ২০৫২১.৮২ ৬০৭৮.০৫ ৫২৯০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৫.২] িনিম ত/বিধ ত ছা হল সমি বগ িমটার ১ ১৮৫৩১.৬৯ ৪৬৬৫২.৯৯ ১৫০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ০ ০

[১.৫.৩] িনিম ত/বিধ ত আবািসক ভবন সমি বগ িমটার ১ ২০০১৯.২২৪ ৫০৯৯৬.০৫ ২১৮৫ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ০ ০

[১.৫.৪] Virtual Lab
Development

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[২] িবিবালয়
িশা
বাপনায়
ণগত মান
উয়ন

২২

[২.১] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত সিমনার /
National Conference /
International
Conference / ওয়াকশপ /
Symposium / Webinar /
অা

সমি সংা ১ ১৩৯ ২৫০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ২০০ ২০০

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন

[২.২.১] াস আর (১ম সিমার)-
২০২১-২২

তািরখ তািরখ ১ ০৭.০৯.২২ ১০.০৯.২২ ১৫.০৯.২২ ২০.০৯.২২ ৩০.০৯.২২ ০১.০১.২৩ ০১.০১.২৪

[২.২.২] াস আর (২য় সিমার)-
২০২১-২২

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৭.০৪.২৩ ১০.০৪.২৩ ১৫.০৪.২৩ ২০.০৪.২৩ ২৫.০৪.২৩ ০২.০৭.২৪ ০৬.০৭.২৫

[২.২.৩] পরীা আর (১ম সিমার)-
২০২১-২২

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৭.০৩.২৩ ১০.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২০.০৩.২২ ২৫.০৩.২৩ ২৩.০৫.২৪ ২৩.০৫.২৫

[২.৩] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.৩.১] সমাবতন তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৩ ১১.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৫.২৪ ২৫.০৫.২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:৫৭ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা সমি সংা ১.৫ ৭ ৬ ৩ ২ ১ ১ ১ ২ ২

[২.৩.৩] িসিেকট সভা সমি সংা ১.৫ ১১ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২.৩.৪] অথ  কিম সভা সমি সংা ১.৫ ১১ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২.৩.৫] িডনস কিমর সভা সমি সংা ১.৫ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২.৩.৬] িরসাচ  এ ডেভলপেম
এািিভস (আরিডএ) সভা

সমি সংা ১ ০ ৩ ৩ ২ ১ ১ ১ ২ ২

[২.৪] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৪.১] িশক, কম কতা, কম চারীেদর
িশণ দান

সমি সংা ১ ০ ২৭১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২০০ ২০০

[২.৫] িশাথেদর
ি/ণ পদক

[২.৫.১] া ফা গঠন সমি সংা ১ ০ ৮ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[২.৫.২] িবিভ পরীার ফলাফেলর
উপর ণ পদক দান

সমি সংা ১ ০ ১১৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫.৩] াতক সান পরীার
ফলাফেলর উপর ি দান

সমি সংা ১ ০ ৮০৬ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

[২.৫.৪] াতেকার পরীার
ফলাফেলর উপর ি দান

সমি সংা ১ ০ ১১০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৩০০ ৩০০

[২.৬] কা-
কািরলাম/এা
কািরলাম
একিভেজর
আেয়াজন

[২.৬.১] িবতক িতেযািগতা/টেকাট 
আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ৬১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৯:৫৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬.২] িশা সফর/িফ ািড সমি সংা ১ ০ ৪৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০

[২.৬.৩] িবিভ িতেযািগতার
আেয়াজন
(আ:িবিবালয়/আ:হল/আ:িবভাগ)

সমি সংা ১ ০ ০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ২০ ২০

[২.৬.৪] িব.এন.িস.িস., রাভার াউট,
রার ইউিনট-সহ িবিভ সামািজক,
সাংিতক সংগঠন/সিমিত-এর কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২.৭]
কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ

[২.৭.১] কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ/অিধি নবায়ন

সমি সংা ১ ৫ ২০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪০ ৪০

[৩] িশা ও
শাসিনক
বাপনায়
অনলাইন
কায ম
সসারণ

১৫

[৩.১]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.১.১] ল ভ (rare) সামী
িডিজটাইজ (পািলিপ, রাতন পিকা,
সরকারী গেজট ইতািদ)

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ১০০০০ ১০০০০

[৩.১.২] য়ত ইেলকিনক/িত বই সমি সংা ৩ ০ ২৯৭২ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০

[৩.১.৩] য়ত ইেলকিনক/িত
জান াল

সমি সংা ৩ ৫৭০০ ৬৪০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ২০০০

[৩.১.৪] Institutional
Repository-ত আপেলাডত
সকল গেবষণাকম 

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ২০০ ২০০

[৩.১.৫] য়ত ই-িরেসাস 
(সফটওয়ার, ডাটােবজ, িডেরির,
এনসাইোিপিডয়া, ফাইনািয়াল
এনালাইিসস লস ইতািদ)

সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২৫ ২৫

[৩.১.৬] Remote Access সবা
দান

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ৩০০ ৩০০

[৩.২] অনলাইন
কায ম সাসারণ

[৩.২.১] অনলাইন সফটওয়ার তির ও
বহার/Apps Development

সমি সংা ১ ০ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[৩.২.২] িডিজাল পিরচয় প
(Digital ID Card) দান

সমি সংা ১ ০ ৫০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫০০০ ৫০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] আজািতক
মােনর
িবিবালয় ও
গেবষণা
িতােনর সােথ
কায কর
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা
ির মােম
Academic
Exchange
Program
ও গেবষণা
সসারণ

১০

[৪.১]
িবিবালয়সেহর
সােথ সমেঝাতা ও
সহেযািগতা ি

[৪.১.১] আজািতক/অভরীণ
িবিবালয়সেহর সােথ ািরত
Memorandum of
Understanding (MoU)

সমি সংা ৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৪.২] িতােনর সােথ
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা ি

[৪.২.১] িশ ও গেবষণা িতােনর
সােথ ািরত Memorandum
of Understanding (MoU)

সমি সংা ৫ ১ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, রিজার, ঢাকা িবিবালয়, সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন  িহসােব  রিজার,  ঢাকা  িবিবালয়-এর  িনকট  অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
ঢাকা িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AIS Accounting and Information Systmes

২ CNP Clinical Nutrition and Physiology

৩ DC Diet Counseling

৪ DREASS Dean’s Research Excellence Award of Social Science

৫ FA Food Analysis

৬ FM Food Microbiology

৭ HEQEP Higher Education Quality Enhance Project

৮ ISP International Science Programme

৯ IUT Islami University of Technology

১০ MBSTU Mawlana Bhashani Science and Technology

১১ MIST Military Institute of Science and Technology

১২ M UFJF Mitsubishi UFJ Foundation

১৩ NSU North South University

১৪ OIC Organization of Islamic cooperation

১৫ PHN Public Health Nutrition

১৬ RMESS Research Methods and Ethics in Social Science

১৭ SSRG Social Science Research Grant

১৮ SUB State University of Bangladesh

১৯ TL Toxicology Lab

২০ UITS University Information Technology Science

২১ WSIS-2017 World Summit of Information Societies Forum

২২ WYAF World Youth Art Festival

২৩ ঢািব ঢাকা িবিবালয়

২৪ িবমক িবিবালয় মরী কিমশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা

[১.১.১] িপএইচিড িডি দান অষদ, িবভাগ,ইনিউট একােডিমক কাউিল

[১.১.২] এমিফল িডি দান অষদ, িবভাগ,ইনিউট একােডিমক কাউিল শাখা

[১.১.৩] সািদত/সমা গেবষণা (িনজ, সরকারী, বসরকাির ও িবেদশী সংার অথ ায়েন
পিরচািলত গেবষণা ক)

অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.১.৪] ািবত/অেমািদত ােট অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.১.৫] বািনক ননা িবেষণ অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.২] গেবষণা/কাশনা িতেবদন কাশ

[১.২.১] গেবষণা/কাশনা/ডেম চক (Plagiarism) াগার াগার

[১.২.২] সািদত/সমা কাশনা (িপয়ার িরিভউত দশী, িবেদশী সামিয়কীেত কািশত ব,
কািশত িপয়ার িরিভউত সামিয়কী, কািশত ব, কািশত বই, কািশত ইেলকিনক
সামিয়কী/বই, Scopus Indexed Journal, কািশত অা)

অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.২.৩] গেবষকেদর গেবষণাকম  বই আকাের কাশ াগার াগার

[১.২.৪] গেবষণা সহায়তা ি দান াগার ও শাসন-৩ াগার ও শাসন-৩

[১.৩] গেবষণা মলা/দশ নী/কািরয়ার
ফিেবল

[১.৩.১] গেবষণা মলা/দশ নী/কািরয়ার ফিেবল আেয়াজন অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.৪] িবিবালয়সেহ
গেবষণাগার/সার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন/সসারণ

[১.৪.১] াব/গেবষণা যপািত য় অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.৪] িবিবালয়সেহ
গেবষণাগার/সার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন/সসারণ

[১.৪.২] ািপত/সসািরত গেবষণাগার/সার/ইেনােভশন াব. অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.৪.৩] ািপত/ আিনকায়নত কিউটার াব অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[১.৫] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৫.১] িনিম ত/বিধ ত একােডিমক ভবন েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন

[১.৫.২] িনিম ত/বিধ ত ছা হল েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন

[১.৫.৩] িনিম ত/বিধ ত আবািসক ভবন েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন েকৗশল দর ও পিরকনা উয়ন

[১.৫.৪] Virtual Lab Development অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট, সার

[২.১] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত সিমনার / National Conference / International
Conference / ওয়াকশপ / Symposium / Webinar / অা

অষদ, িবভাগ,ইনিউট ও সার অষদ, িবভাগ,ইনিউট ও সার
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন

[২.২.১] াস আর (১ম সিমার)-২০২১-২২ অষদ, িবভাগ,ইনিউট অষদ, িবভাগ,ইনিউট

[২.২.২] াস আর (২য় সিমার)-২০২১-২২ অষদ, িবভাগ,ইনিউট অষদ, িবভাগ,ইনিউট

[২.২.৩] পরীা আর (১ম সিমার)-২০২১-২২ অষদ, িবভাগ,ইনিউট অষদ, িবভাগ,ইনিউট

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার [২.৩.১] সমাবতন িবিবালয় কপ িবিবালয় কপ

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৩] িসিেকট সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৪] অথ  কিম সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৫] িডনস কিমর সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৬] িরসাচ  এ ডেভলপেম এািিভস (আরিডএ) সভা কারস কারস

[২.৪] িশণ কায ম আেয়াজন [২.৪.১] িশক, কম কতা, কম চারীেদর িশণ দান িনং সার িনং সার

[২.৫] িশাথেদর ি/ণ পদক

[২.৫.১] া ফা গঠন িশা-৪ অষদ, িবভাগ,ইনিউট

[২.৫.২] িবিভ পরীার ফলাফেলর উপর ণ পদক দান িশা-৪ িশা-৪

[২.৫.৩] াতক সান পরীার ফলাফেলর উপর ি দান িশা-৫ িশা-৫

[২.৫.৪] াতেকার পরীার ফলাফেলর উপর ি দান িশা-৫ িশা-৫

[২.৬] কা-কািরলাম/এা কািরলাম
একিভেজর আেয়াজন

[২.৬.১] িবতক িতেযািগতা/টেকাট  আেয়াজন হল/হােল ও ফারাম হল/হােল ও ফারাম

[২.৬] কা-কািরলাম/এা কািরলাম
একিভেজর আেয়াজন

[২.৬.২] িশা সফর/িফ ািড অষদ, িবভাগ,ইনিউট অষদ, িবভাগ,ইনিউট

[২.৬.৩] িবিভ িতেযািগতার আেয়াজন (আ:িবিবালয়/আ:হল/আ:িবভাগ) শারীিরক িশা ক শারীিরক িশা ক

[২.৬.৪] িব.এন.িস.িস., রাভার াউট, রার ইউিনট-সহ িবিভ সামািজক, সাংিতক
সংগঠন/সিমিত-এর কায ম

সকল সংগঠন ও সিমিত সকল সংগঠন ও সিমিত

[২.৭] কেলজ/ইনিউট অিধকরণ [২.৭.১] কেলজ/ইনিউট অিধকরণ/অিধি নবায়ন কেলজ পিরদশ ক অিফস কেলজ পিরদশ ক অিফস
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.১.১] ল ভ (rare) সামী িডিজটাইজ (পািলিপ, রাতন পিকা, সরকারী গেজট ইতািদ) াগার াগার

[৩.১.২] য়ত ইেলকিনক/িত বই াগার াগার

[৩.১.৩] য়ত ইেলকিনক/িত জান াল াগার াগার

[৩.১.৪] Institutional Repository-ত আপেলাডত সকল গেবষণাকম  াগার াগার

[৩.১.৫] য়ত ই-িরেসাস  (সফটওয়ার, ডাটােবজ, িডেরির, এনসাইোিপিডয়া, ফাইনািয়াল
এনালাইিসস লস ইতািদ)

াগার াগার

[৩.১.৬] Remote Access সবা দান াগার াগার

[৩.২] অনলাইন কায ম সাসারণ [৩.২.১] অনলাইন সফটওয়ার তির ও বহার/Apps Development
আইিস সল, কীয় ভিত অিফস ও
পরীা িনয়ের দর

আইিস সল, কীয় ভিত অিফস ও
পরীা িনয়ের দর

[৩.২] অনলাইন কায ম সাসারণ [৩.২.২] িডিজাল পিরচয় প (Digital ID Card) দান িশা-২ ও কীয় ভিত অিফস িশা-২ ও কীয় ভিত অিফস

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ সমেঝাতা
ও সহেযািগতা ি

[৪.১.১] আজািতক/অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত Memorandum of
Understanding (MoU)

শাসন-৩ অষদ, িবভাগ, ইনিউট ও সার

[৪.২] িতােনর সােথ সমেঝাতা ও
সহেযািগতা ি

[৪.২.১] িশ ও গেবষণা িতােনর সােথ ািরত Memorandum of
Understanding (MoU)

শাসন-৩ অষদ, িবভাগ, ইনিউট ও সার
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত/বিধ ত একােডিমক ভবন অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় উয়ন বােজট

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত/বিধ ত ছা হল অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় উয়ন বােজট

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত/বিধ ত আবািসক ভবন অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় উয়ন বােজট
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


